Niedziela I Wielkiego
Postu – 18. 02. 2018
Ogłoszenia

 Dzisiaj w naszej Parafii rozpoczyna się odnowienie Misji Parafialnych . Zapraszam do
licznego i pobożnego udziału.
Porządek Mszy św., nabożeństw , odwiedziny chorych - będą według planu
odnowienia.
Bardzo proszę rodziców o pomoc swoim dzieciom dostać się do kościoła na ich
spotkania rekolekcyjne i nabożeństwa .
 Zapraszam na Gorzkie żale i kazanie pasyjne: dzisiaj o 14.oo do Żyrowej , o 15.oo do
kościoła parafialnego.
 Zapraszam na Drogę Krzyżową: w piątek o 16.oo do kościoła parafialnego , o 17.3o do
kościoła w Żyrowej.
 Za tydzień kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Klasztoru Ojców Franciszkanów na
Górze św. Anny .
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Zakrzowa - ul. Stawowa 17 - 41
- Żyrowej - ul. Boczna od 15 ( Sojka) do 31 (Cieślewicz) i ul. Jagodowa
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość, Cuda i łaski Boże.
 Skarbonki Caritas. Caritas Diecezji Opolskiej od ponad 20 lat w okresie Wielkiego Postu
rozprowadza papierowe skarbonki jałmużny wielkopostnej. Przeznaczeniem jałmużny w tym roku
będzie po raz trzeci wsparcie działalności łaźni dla osób bezdomnych w Opolu.

 Rekolekcje dla rolników. Zgłoszenia! Wielkopostne rekolekcje dla rolników (mężczyzn) odbędą
się w dniach 27 lutego do 1 marca 2018 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w RaciborzuMiedoni. Rozpoczęcie we wtorek o godz. 10.00. Zakończenie w czwartek o godz. 12.00.
Zgłoszenia u dyrektora DDF - ks. Łukasza Szablickiego, mailowo: ddf@miedonia.pl lub
telefonicznie 32 4151386.


16. Spotkania Małżeńskie w Głębinowie. Zapraszamy małżonków na weekend rekolekcyjny z
cyklu Spotkania Małżeńskie, który odbędzie się od 2 do 4 marca 2018 r. w Ośrodku "Rybak" w
Głębinowie. Podczas tego weekendu małżeństwo ma okazję poświęcenia czasu wyłącznie sobie
nawzajem i Panu Bogu. Jest też możliwość spowiedzi, a także indywidualnej rozmowy z księdzem
lub małżeństwami prowadzącymi Spotkania. Zgłoszenia na stronie internetowej:
www.spotkaniamalzenskie.opole.pl

